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MIDT I
FREMTIDEN
Vi har designet baderom i Halmstad, Sverige siden 1962, og  

har helt siden oppstarten dyrket en genuin interesse for design  

og holdbarhet. 

For å inspirere og hjelpe konsumentene til å gjøre baderommet mer 
personlig, har vi nå lansert Colour Concept. Hafa Colour Concept er 
et helhetlig, gjennomtenkt konsept der alle elementer er designet 
for samhørighet. 

Hafa Colour Concept kan kombineres med våre store møbelserier,  
og inneholder vakre og unike produkter med alt fra håndvasker, 
benkeplater og håndtak – til blandebatterier, dusjløsninger og takdusj.

Kontakt din selger for å få en komplett gjennomgang av  
nye Hafa Colour Concept. Ring oss på 69 31 02 30 eller  
mail info@hafabad.no. Du finner også din selger på  

SvarDirekt, vår e-handelsplattform.

HAFA COLOUR CONCEPT

CALM  |  LUSH  |  SILENT  |  CRISP

Med Colour Concept har jeg jobbet frem fire stiler 

med passende farger og materialer som hjelper deg 

med å sette et gjennomgående preg på ditt baderom. 

Samtidig ville jeg gjerne finne elementer som lar seg 

kombinere så du kan skape din egen helhet. 

Therese Samuelsson





HAFA CALM
Ta et beroligende bad i skumringe nog la de tente lysene spre en varm glød. 

Med gjennomgående messingdetaljer skaper du en eksklusiv, men samtidig 

sensorisk og varm atmosfære på baderommet ditt. 



Våre nyheter Hafa Infinity, en eksklusiv dusj 

og Fine takdusj samspiller fint sammen, her 

med Hafa Shape. Kombiner servanter av 

rustfritt stål og servantblandere med noen 

av møblene våre. Alt i matchende farge av 

vakker messing.  



HAFA LUSH
Skap følelsen av et designhotell med detaljer i eksklusiv svartkrom og svart. Kombiner 

deretter med et stemningsfullt speil med LED-belysning og vakre store planter for å 

få følelsen og pulsen til en stjerneklar natt i en storbymetropol på ditt baderom.



Svartkrom er en subtil farge som fanger rommets 

karakter og gjenspeiler dens stemning. I vår serie 

Fine servantblandere finner du denne herlige fargen 

som matcher til Circle Steel servant. Her plassert på 

Hafa Edge med On Top benkeplate med et veldig 

aktuelt terassomønster



HAFA SILENT
Ton-i-ton, eller monokrom. Med detaljer i svart og antrasitt, fra  

blandebatteri til dusj og møbler, skaper du et baderom fritt fra unødvendige 

inntrykk. Det er stilsikkert, skiller seg ut og er tidløs smakfullt. 



HAFA SILENT

Kombiner en Hafa dusch med svarte detaljer 

til våre møbler i antrasitt, her Hafa Shape, for å 

skape følelsen av ton-i-ton med svart.



HAFA CRISP
Et lyst og friskt baderom med herlige overflater i marmor og hvitt. Så vil vi gjerne  

starte en morgen som setter følelsen for hele dagen. I likhet med glitrende vanndråper 

blender krombeslag og blandebatteri i dette fantastiske energigivende miljøet. 



Med lyse materialer som Hafa Circle i 

porselen og blandebatteriet Hafa Fine 

i krom på et lyst møbel, her Hafa Sun 

med integrerte håndtak, skaper du en 

følelse av ro og orden
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Kontakt din selger for å få en komplett gjennomgang av nye Hafa Colour Concept.
  

Ring oss på 69 31 02 30 eller mail info@hafabad.no.  
Du finner også din selger på SvarDirekt, vår e-handelsplattform.

CALM LUSH

SILENT CALM

HAFA COLOUR CONCEPT


